JÁTÉK- ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

1. Szervező
A játék szervezője a Joy Hotels Kft. (1195 Budapest, Üllői út 283.; Adószám: 24695198-2-43;
Cégjegyzékszám: 01-09-177739) a továbbiakban Szervező.
2. Játékos
2.1 A Szervező által meghirdetett játékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező 18.
életévét betöltött személy részt vehet. Azon étterem vendégek, akik fogyasztanak az Araz
étteremben.
2.2 A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.
3. A játék menete
3.1 A Szervező a Játékot az Araz Étteremben kiosztott kvíz képeslapon keresztül hirdeti meg.
3.2 A Szervező nyereményjátékot indít el a nyomtatott formában kiadásra kerülő kvíz képeslapon.
A kitöltött kvíz képeslapok az ARAZ étteremben leadhatóak 2020. február 1. 12 órától 2020.
április 30. 12 óráig.
3.3 A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik kitöltik az ARAZ kvíz
képeslapját és helyes megfejtéssel leadják azt az ARAZ Étterem egyik dolgozójának.
3.4 A Játékosok között a Szervező 1 (azaz egy) játékost sorsol ki, aki egy 2 főre szóló 2021. április
30-ig felhasználható Family Brunch utalványt (vouchert) nyer az ARAZ Étterembe.
3.5 A nyerteseket a Szervező 2020. április 30-án, 14 órakor sorsolja ki. A sorsolás nyertesét a
Szervező e-mailen keresztül értesíti.
4. Az Játék időtartama
A Játék kezdőnapja: 2020. február 1. 12 óra
A Játék zárónapja: 2020. április 30. 12 óra
5. Sorsolás
A nyertes kiválasztásának időpontjai: 2020. április 30. 14 óra
A nyertest a Szervező által kijelölt 3 tagú bizottság sorsolja ki. A sorsolásról jegyzőkönyv készül.
6. Nyeremény
6.1 1 db 2 főre szóló 2021. április 30-ig felhasználható Family Brunch utalvány (voucher) az
ARAZ Étterembe.
6.2 A nyeremény másra átruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.
6.3 A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

6.4 A Szervező a jogorvoslat lehetőségét kizárja.
6.6 A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül
további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban
foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékokat akár a promóciós játékok időtartama alatt
módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a verseny esetleges
megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi az Araz Étterem weboldalán. A
promóciós játékokban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
Amennyiben a nyertes a nyereményt a rendezvény napjáig nem veszi át, azt a Szervező úgy
tekinti, hogy a nyertes nem kívánja átvenni nyereményét. Szervező pótnyertes kiválasztására nem
köteles.
7. Felhasználói tartalmak
A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos Felhasználói tartalmakat,
továbbá, nyilvánosságra is hozhatja a Felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a
Felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét.
8. Adatkezelés
Amennyiben Játékos részt vesz a Szervező által szervezett nyereményjátékban, úgy ezzel
összefüggésben a Szervező az alábbi adatait kezeli:
név; lakcím; telefonszám; e-mail cím
Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) (“szerződés
teljesítése”) illetve c) pontja (“jogi kötelezettség teljesítése”), figyelemmel arra, hogy a
nyereményjátékban való részvétellel a Játékos és a Szervező között szerződés jön létre, a
nyeremény átadásával összefüggésben pedig a Szervezőt adó- illetve számviteli kötelezettségek
terhelik. A fenti adatokat Játékos nem köteles megadni, ugyanakkor amennyiben nevét és lakcímét
nem adja meg, úgy nem fogjuk tudni a nyereményt kézbesíteni a Játékos részére, amennyiben
telefonszámát és email címét nem adja meg, úgy nem fogunk tudni ezen elérhetőségeken
kapcsolatba lépni Játékossal a fentiekkel kapcsolatban. A játékban való részvétellel Játékos
tudomásul veszi, hogy képe nyilvános, és megjelenhet üzenőfalán, valamint és Facebook oldalán.
A nyereményjátékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Játékos tudomásul
veszi, hogy amennyiben nem adja meg a játék lebonyolításához szükséges adatait, az a játékból
való kizárásához vezet.
A Játékos jelen pont szerinti adatait az adott nyereményjáték lebonyolításáig kezeljük, amennyiben
Játékos a nyereményjáték során valamilyen nyereményben részesül, úgy a Társaság adójogi
kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében az adójogi elévülésig (annak a
naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett
volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni), azaz legfeljebb
7 évig, a Társaság számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat pedig legfeljebb
8 évig kezeljük.
Jelen pont szerinti adataihoz a Szervező ügyvezetője és kijelölt munkavállalói vagy ügyintézői, a
Szervező részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek illetve az adott
nyereményjátékban közreműködő jogi személyek férhetnek hozzá.
9. Jogorvoslat

A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel
összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott
hozzájárulásnak és a jelen játék- és részvételi szabályzatnak megfelelően használható fel.A játékot
a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az
adatait a Játék szervezőjének bocsájtja rendelkezésére. A Játékos által megadott információk csak
a játékadminisztrációs céljára lesznek felhasználva.
A Játékos a játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és
játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

